
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 22/1/2019 a les 08:00 
Vàlid 22 i 23/1/2019

Perill 24h. Distribució 24h. Problemes 24h. Perill 48h.

Les nevades van mantenir-se feblement ahir, i ara mateix tenim uns 25-30 cm de neu nova, seca, freda i poc densa, que descansa majoritàriament
sobre el terra a les solanes i sobre un mantell feble a les obagues. L’absència de placa fa que de moment la neu sigui força estable i les allaus
potencialment petites, i és als sotavents més marcats i a les obagues de pendent extrem on la nostra sobrecàrrega pot desencadenar plaques i
allaus de sortida puntual.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Ahir vam registrar allaus provocades, amb explosius i esquís, afectant tant els sotavents com els vessants obacs drets. En general, excepte als llocs
més exposats, la neu es troba poc placada, i tot i descansar sobre nivells molt febles no produeix propagacions destacables, pel que les allaus que
esperem avui serien les que podem produir nosaltres mateixos o altres esquiadors en vessants molt drets. Atenció si sentim que la neu ha agafat
cohesió (�ssures al voltant dels esquís), doncs un cop ho faci es tornarà molt més perillosa.

Estat de la neu

Per sobre dels 2000 m s’han acumulat 20- 30 cm de neu nova afectada pel vent només a cotes altes. En
solanes la neu ha caigut sobre el terra majoritàriament i encara no s’hi pot esquiar, mentre que a les obagues
descansa sobre una varietat de nivells febles de neu sucre, que encara no són actius però que donaran
problemes de ben segur els propers dies.

Meteo

Avui arriba un front pel nord-oest, però què els models aquest dematí han desin�at
força i del què només esperem 10-15 cm �ns demà al dematí, amb vent feble i cota al
voltant dels 1000m. És llavors que sembla que arriba el vent, el fred i la neu, uns 50-
60 cm al llarg de dimecres amb cota baixant a 0m i vent enfortint-se.

24h. 48h.
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